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INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO E SEPARAÇÃO DE BENS  
— REGIME JURIDICO E ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

A verdade é aquilo que todo o homem precisa para viver e que 
ele não pode obter nem adquirir de ninguém. Todo o homem 
deve extraí-la sempre nova do seu íntimo, caso contrário ele 
arruína-se. Viver sem verdade é impossível. A verdade é talvez 
a própria vida. (Franz Kafka)

Resumo: sendo na fase da reclamação de créditos que o legislador incidiu os seus esforços 
e objectivos do CIRE, no sentido da simplificação dos procedimentos inerentes ao processo, 
mantendo a celeridade necessária e imprimida em todos os apensos, importa efectuar uma breve 
e singela resenha ao incidente de restituição e separação de bens da massa. Importará, assim, 
tendo por base as premissas do processo de insolvência e da noção de massa insolvente, explo-
rar as dificuldades e diferentes análises jurisprudenciais que tais incidentes, divididos em diferen-
tes fases, nos trazem.

Palavras-chave: insolvência; apreensão; massa insolvente; restituição e separação de bens; 
procedimentos e tramitação; suspensão.

1. INTRODUÇÃO

O processo de insolvência é um processo de execução universal1 que 
tem como finalidade a satisfação dos credores2 pela forma prevista num plano 
de insolvência, baseado, nomeadamente, na recuperação da empresa com-
preendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure possível, na 
liquidação do património do devedor insolvente e a repartição do produto 
obtido pelos credores. O processo de insolvência rege-se pelo Código de 
Processo Civil (doravante, CPC) em tudo o que não contrarie as disposições 

1 , Leitão, Direito da Insolvência, 3.ª edição, Almedina, 2011, págs. 19 e 20, opta por 
classificar o processo de insolvência de colectivo, genérico ou total.

2 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, ponto 3 — “O objectivo precípuo de 
qualquer processo de insolvência é a satisfação, pela forma mais eficiente possível, do direito 
dos credores”.
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do Código — artigo 17.º do Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas (adiante designado por CIRE).

Como bem refere Luís Fernandes, “[a] característica universal da insol-
vência manifesta-se ainda na atracção que ela exerce sobre as acções em 
que estejam envolvidas questões relativas a bens compreendidos na massa 
insolvente, que tenham sido propostas contra o devedor ou mesmo contra 
terceiros, desde que a decisão que neles venha a ser proferida possa influen-
ciar o valor da massa”3.

Como consta do Preâmbulo do CIRE, a primazia é dada aos credores, 
enquanto “titulares do principal interesse que o direito concursal visa acautelar: 
o pagamento dos respectivos créditos, em condições de igualdade quanto ao 
prejuízo decorrente de o património do devedor não ser, à partida e na gene-
ralidade dos casos, suficiente para satisfazer os seus direitos de forma integral.”4

Na sentença que declare a insolvência, o juiz decreta a apreensão, para 
imediata entrega ao administrador da insolvência, de todos os seus bens, 
ainda que arrestados, penhorados ou por qualquer forma apreendidos ou 
detidos. O poder de apreensão resulta da declaração de insolvência, devendo 
o administrador da insolvência diligenciar, no sentido de os bens lhe serem 
imediatamente entregues, para que deles fique depositário, regendo-se o 
depósito pelas normas gerais e, em especial, pelas que disciplinam o depósito 
judicial de bens penhorados (artigo 150.º, n.º 1, do CIRE). A apreensão é feita 
mediante arrolamento ou por entrega directa através de balanço, de harmonia 
com as regras previstas no n.º 4 do artigo 150.º do CIRE.

Sem prejuízo do disposto no título X, a declaração de insolvência priva 
imediatamente o insolvente, por si ou pelos seus administradores, dos pode-
res de administração e de disposição dos bens integrantes da massa insol-
vente, os quais passam a competir ao administrador da insolvência (artigo 
81.º, n.º 1, do CIRE).

Dentro do prazo fixado na sentença declaratória da insolvência, devem 
os credores da insolvência reclamar a verificação dos seus créditos por meio 
de requerimento dirigido ao administrador da insolvência, indicando o valor 
do crédito e os demais requisitos previstos no n.º 1 do artigo 128.º do CIRE.

2. A MASSA INSOLVENTE

Analisar a matéria da liquidação da massa e os incidentes na mesma 
pressupõe que se apure em que consiste esta massa. Essa noção de massa 
insolvente é-nos apresentada pelo legislador no n.º 1 do artigo 46.º do CIRE5, 

3  Luís Carvalho, Efeitos Substantivos Privados da Declaração da Insolvência, 
Colectânea de Estudos sobre a Insolvência, Quid Juris, 2009, pág. 201.

4 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, ponto 6.
5 “1 — A massa insolvente destina-se à satisfação dos credores da insolvência, depois de 

pagas as suas próprias dívidas, e, salvo disposição em contrário, abrange todo o património 
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que prevê que a massa insolvente abrange todo o património do devedor à 
data da declaração de insolvência, bem como os bens e direitos que ele 
adquira na pendência do processo. 

Apesar de, numa primeira leitura, o artigo 46.º, n.º 1, do CIRE, se afigu-
rar perfeitamente compreensível, surge-nos a dúvida do que quererá ter o 
legislador pretendido, quando determinou que a massa é constituída, salvo 

disposição em contrário, por todos os bens do devedor, destinando-se esta 
massa à satisfação dos interesses dos credores. Verificámos, desde logo, que 
o legislador abandonou a redacção que constava no artigo 175.º, n.º 1, do 
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência 
(doravante, CPEREF), que previa que a massa era constituída por todos os 
bens susceptíveis de penhora, o que simplificava desde logo a interpretação 
do dispositivo.

Entendemos que essa expressão salvo disposição em contrário terá de 
significar os bens isentos de penhora e quando a impenhorabilidade for rela-
tiva, nomeadamente da ligação entre o n.º 1 e o n.º 2 do artigo 46.º do CIRE. 
A esse respeito, Carvalho Fernandes e João Labareda6, nas anotações ao 
Código, fizeram constar que dessa conjugação “resulta que, em rigor, a massa 
não abrange a totalidade dos bens do devedor, susceptíveis de avaliação 
pecuniária, mas tão só os que forem penhoráveis e não excluídos por dispo-
sição especial em contrário, acrescidos dos que, não sendo embora penho-
ráveis, sejam voluntariamente oferecidos pelo devedor conquanto a impenho-
rabilidade não seja absoluta”.

Efectivamente, a oferta desses bens por parte do devedor, salvaguar-
dando que essa impenhorabilidade seja apenas relativa, conforme dispõe o 
n.º 2 do artigo 46.º do CIRE, permite a sua integração irreversível na massa 
insolvente. Já a eventual oferta por parte do devedor de bens absolutamente 
impenhoráveis é vazia de conteúdo, pois constitui um acto inválido, permitindo 
a sua recuperação.

Assim e com as ressalvas que supra consignámos, a regra é a de que 
só podem ser liquidados no processo de insolvência bens pertencentes ao 
devedor e que não sejam isentos de penhora.

E haverá apreensão para a massa insolvente das quantias resultantes 
de venda judicial anterior à insolvência, sobre bens dos insolventes? Sobre 
essa questão, algumas dúvidas e orientações divergentes surgiram na juris-
prudência, não tendo obtido resposta única, tendo sido solucionada, em nosso 
entender, com a visão trazida pelo Supremo Tribunal de Justiça7. Este, ao 

do devedor à data da declaração de insolvência, bem como os bens e direitos que ele adquira 
na pendência do processo. 2 — Os bens isentos de penhora só são integrados na massa 
insolvente se o devedor voluntariamente os apresentar e a impenhorabilidade não for absoluta”.

6 , Luís Carvalho e , João, Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas Anotado, 2.ª edição, pág. 304.

7 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.05.2014, proferido no processo n.º 
3055/11.9TBBCL-N.G1.S1, disponível, tal como os demais citados, na base de dados da DGSI.
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debruçar-se sobre a questão se “deveria improceder o pedido de separação 
da massa insolvente das importâncias monetárias para aquela apreendidas e 
resultantes de vendas judiciais de bens da insolvente?”, tomando em conta 
que as vendas judiciais haviam sido celebradas antes da prolação da sentença 
que decretou a insolvência, entendeu, face ao disposto no artigo 149.º, n.º 1, 
do CIRE, que “podemos concluir que apesar de o produto da venda executiva 
de imóveis do insolvente estar afecto àquela finalidade, na circunstância da 
declaração da insolvência, esse propósito altera-se, passando esse produto 
da venda a integrar a finalidade da declaração da insolvência ou seja permi-
tir a liquidação do património e sua reparação”.

Podemos, assim, concluir que não existirá necessidade de interposição 
de acção, atenta a necessária apreensão do seu produto por parte do Admi-
nistrador Judicial, após a declaração da insolvência, integrando o que se 
entende por massa insolvente.

3. PROCEDIMENTOS PARA A SEPARAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS 
BENS

Existem três momentos temporais para o exercício do direito à separação 
e restituição de bens, que se norteiam pela fase processual em que o reque-
rente toma conhecimento da necessidade do exercício do seu direito, previs-
tos nos artigos 141.º, 144.º e 146.º do CIRE.

Esta opção legislativa de simplificação processual consta do Preâmbulo 
do CIRE e efectivamente veio agilizar a tramitação, bem como o exercício 
desse direito.8 Assim, querendo exercer-se este direito, e ainda estando a 
decorrer o período da reclamação de créditos, pode apresentar -se uma recla-
mação ao administrador da insolvência, aplicando-se, então, o processo 
relativo à reclamação e verificação de créditos, com as adaptações que se 
mostrem necessárias (artigo 141.º do CIRE). 

No caso de se querer exercer o direito quando existiu apreensão tardia 
dos bens, ou seja, quando esta se realizou depois de findo o prazo fixado 
para a apresentação das reclamações, este pode exercer -se por meio de 
requerimento, apensado ao processo principal de insolvência, desde que este 
requerimento seja feito nos cinco dias posteriores à apreensão (artigo 144.º 
do CIRE)9.

8 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, ponto 37: “[é] na fase da reclamação 
de créditos que avulta de forma particular um dos objectivos do presente diploma, que é o 
da simplificação dos procedimentos administrativos inerentes ao processo”.

9 , José Lebre de, “Apreensão, Separação, Restituição e Venda”, (http://recil.
grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/6397/jurismat5_1525.pdf?sequence=1), 2014, acesso 
em 25.01.2017, pág. 20: “sob pena de injustificada desigualdade de tratamento deixar de se 
contar também no caso de apreensão de bens efectuada menos de 5 dias antes do termo 
do prazo para a reclamação”.
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Pode, ainda, exercer -se aquele direito através de acção proposta, a todo 
o tempo, contra a massa insolvente, os credores e o devedor, em verificação 
ulterior, lavrando -se termo de protesto no processo principal de insolvência 
(artigo 146.º do CIRE)10.

Estes são os únicos meios admitidos, pois não é possível reagir contra 
uma apropriação indevida por meio de embargos de terceiro nos termos do 
artigo 351.º do CPC11. Até porque, nos termos do n.º 2 do artigo 351.º do 
CPC, a lei exclui expressamente “a dedução de embargos relativamente à 
apreensão de bens realizada no processo especial de recuperação de empresa 
e falência”.

Parece -nos, ainda, que, dentro do espírito da lei, além de estar vedado 
ao lesado o recurso aos embargos de terceiro, está também vedado o recurso 
a qualquer outro procedimento que vise o mesmo fim (a restituição provisória 
da posse dos bens apreendidos pelo administrador da insolvência), por con-
trariarem o espírito do legislador e o fim que este pretende atingir com aquele 
artigo 351.º do CPC12.

A lei permite, assim, àqueles que pela apreensão se sintam lesados na 
sua posse ou propriedade obter a restituição ou a separação de bens que 
tenham sido indevidamente apreendidos para a massa insolvente por via do 
procedimento a que aludem os artigos que supra indicamos, “defendendo-se e 
acautelando-se, dessa forma, os direitos do reclamante e o procedimento de 
apreensão para a massa insolvente e sua repercussão na fase da liquidação”13.

Conforme refere Pedro de Sousa Macedo14 a propósito da restituição ou 
separação de bens, “já o antigo direito se referia aos chamados credores de 

10 , José Lebre de, obra citada, nota 7, pág. 20, compara o protesto em causa com o 
protesto pela reivindicação previsto nas disposições paralelas dos artigos 840.º e 841.º do CPC: 
“[n]o processo de insolvência já o direito do proprietário e a consequente nulidade da aquisição 
a non domino sofrem alguma entorse. Se o protesto não tiver lugar ou os seus efeitos caducarem 
por inércia do autor em promover os termos da causa durante 30 dias, a venda dos bens 
mantém-se e o autor mais não terá do que o já referido direito de crédito. A tutela do comprador 
de boa-fé é feita, pois, em termos que levam ao sacrifício do direito sobre a coisa vendida. A 
função do protesto não se realiza já a latere do reconhecimento absoluto do direito real, mas 
consiste antes na manutenção dos efeitos que este tem erga omnes”.

11 No mesmo sentido, cfr. acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 18.03.2014, proferido 
no processo n.º 472/11.8TBTMR-L.C1.

12 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.10.2006, proferido no processo n.º 
7566/2006-8: “[q]uando se utilizam meios procedimentais que visam o mesmo objectivo que 
seria atingido com a oposição mediante embargos de terceiro, que a lei expressamente proíbe 
relativamente à apreensão de bens realizada no processo especial de recuperação de empresa 
e de falência, hoje insolvência (artigo 351.º, n.º 2, do CPC), pretende-se alcançar uma 
finalidade proibida na lei (…). Por isso, uma tal pretensão deve ser liminarmente indeferida 
por impossibilidade originária da lide, admitindo-se que o reconhecimento dessa impossibilidade 
possa ser efectivado, ainda antes da fase de produção de prova, se ocorrer situação 
superveniente que justifique pronúncia do tribunal.”

13 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 20.11.2014, proferido no processo n.º 
1058/14.0TBVCT.G1.

14 , Pedro de Sousa, Manual de Direito das Falências, Almedina, Coimbra 1964, volume 
I, págs. 326 e ss.
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domínio e credores por direito de separação, expressões sugestivas, mas 
menos rigorosas. Na verdade, nem são credores nas hipóteses comuns, nem 
estão sujeitos ao concurso com estes”, acrescentando depois que “se consi-
dera que a restituição é própria quando, sobre as coisas, tem o reclamante 
plena e exclusiva propriedade”, havendo “separação quando convergem sobre 
as coisas direitos do reclamante e do falido”.

4. A TRAMITAÇÃO 

Atentas as previsões legislativas do CIRE, nomeadamente as dos artigos 
141.º e 146.º desse dispositivo, percebe -se que foi intenção do legislador criar 
um meio expedito e simples para que o proprietário possa obter a entrega 
dos bens de que é proprietário ou sobre os quais detém um direito incompa-
tível com a apreensão.

Efectivamente, ao adequar a tramitação da reclamação e verificação de 
créditos à reclamação e verificação do direito de restituição dos bens apre-
endidos para a massa insolvente, mas de que o insolvente fosse mero pos-
suidor em nome alheio, da separação da massa dos bens próprios dos 
cônjuges e meação nos bens comuns e à separação da massa de bens de 
terceiros apreendidos, sobre os quais o insolvente não tenha a plena e exclu-
siva propriedade ou que sejam estranhos à insolvência ou insusceptíveis de 
apreensão para a massa, criou-se uma forma simplista e pretensamente célere 
de resolver as questões colocadas.

Permite-se que quer o Administrador Judicial, quer “qualquer interessado”, 
no que se incluem obviamente os insolventes e todos os credores, possam 
apresentar contestação, seguindo-se uma tentativa de conciliação, prévia ao 
saneamento, que a maior parte das vezes surte grande efeito prático, ao 
possibilitar a resolução do litígio, nessa fase conciliadora.

Essa separação ocorre, igualmente, muitas das vezes por mero despacho, 
nos termos previstos no n.º 3 do mencionado artigo 141.º do CIRE, a reque-
rimento do administrador da insolvência, com parecer favorável da comissão 
de credores, se a mesma existir. Falamos, por exemplo, dos casos de apre-
ensão de veículos registados em nome dos insolventes, que se vem a concluir 
já terem sido objecto de venda anterior à insolvência a terceiros, não sendo 
registada a transmissão (desde que inexistindo fundamento para a resolução 
dos aludidos negócios).

Verificado o direito de restituição ou separação de bens indivisos ou 
apurada a existência de bens de que o insolvente seja contitular, só se liquida 
no processo de insolvência o direito que o insolvente tenha sobre esses bens 
— artigo 159.º do CIRE.

Considera-se que a redacção da alínea a) do n.º 1 do artigo 141.º do 
CIRE não foi ditosa ao inserir a expressão “seus donos”. Prevê-se nesse 
dispositivo que nestas situações “os seus donos” podem vir exercer o seu 
direito de restituição desses bens. Levanta -se aqui a questão de saber se “os 
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seus donos”, como refere a lei, são apenas os proprietários dos bens ou 
também os titulares de outros direitos sobre os bens. O legislador poderia ter 
sido claro quanto à possibilidade de qualquer pessoa que sobre os bens 
detenha um direito (como o direito de usufruto, por exemplo) exercer o seu 
direito de restituição. 

Da leitura dos artigos mencionados considera-se resultar que têm direito 
à separação: os titulares de direito real de gozo, gozando igualmente do direito 
à restituição, conforme a configuração do seu direito real lhes permita; os 
titulares de quinhão em universalidade, sendo que estes não gozam do direito 
à restituição; e o possuidor em nome do qual o insolvente possuísse o bem 
apreendido, o qual tem direito à restituição15.

A restituição de bens é, assim, o meio para “o titular de um direito real 
de gozo-direito de propriedade ou direito real limitado ou menor- fazer valer 
o seu direito e reagir contra uma apreensão de que, com ofensa do direito 
do reivindicante, resultou uma “posse” indevida pela massa do bem que estava 
em seu poder aquando da declaração de falência ou insolvência”16.

Poderá ser utilizado este procedimento relativamente ao direito de reten-
ção resultante de um contrato promessa incumprido pelo insolvente? Consi-
deramos que não, pois o direito de retenção que lhe possa ser conferido é 
um direito real de garantia e não de gozo. Nesse sentido, vasta jurisprudên-
cia: “O direito de retenção traduz-se no direito conferido ao credor que se 
encontra na posse de coisa que deve ser entregue a outra pessoa de não a 
entregar enquanto esta não satisfazer o seu crédito, verificada alguma das 
relações de conexidade entre o crédito do detentor e a coisa que deva ser 
restituída a que a lei confere tal tutela (…) Trata-se de um direito real de 
garantia-que não de gozo- em virtude do qual o credor fica com um poder 
sobre a coisa de que tem a posse, o direito de a reter, direito que, por resul-
tar apenas de uma conexão eleita pela lei, e não por exemplo da própria 
natureza da obrigação, representa uma garantia directa e especialmente 
concedida pela lei.”17 18

15 No mesmo sentido, cfr. o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 05.11.2015, proferido 
no processo n.º 253/15.0T8ABF-A.E1.

16 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17.03.2016, proferido no processo n.º 
1730/11.7TYLSB-F.L1-8.

17 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17.03.2016, proferido no processo n.º 
1730/11.7TYLSB-F.L1-8. No mesmo sentido, cfr. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 
de 06.03.2014, proferido no processo n.º 652/03.0TYVNG-Q.P1.S1, e de 22.01.2013, proferido 
no processo n.º 652/03.0TYVNG-S.P1.S1, e do Tribunal da Relação de Guimarães de 
26.02.2015, proferido no processo n.º 1936/07.3TBFAF-U.G1.

18 No mesmo sentido Acórdão da Relação de Guimarães de 03.03.2016, proferido no processo 
n.º 3158/11.0TJVNF-1.G1, cujo sumário é o seguinte: “1. Tendo os autores, proprietários de 
dois prédios, acordado, com uma sociedade, vender-lhos e, em contrapartida do preço, 
adquirir-lhe duas moradias a neles construir, e, para o efeito, celebrado, separadamente, 
ainda que na mesma data, por escritura pública, um contrato de compra e venda daqueles, 
e, por documento escrito e assinado, um contrato-promessa de compra e venda (sem eficácia 
real) tendo por objecto a futura transmissão da propriedade e entrega destas, não se está 
perante um único negócio ou equiparado. 2. Tendo, entretanto, a sociedade sido declarada 
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Sanadas estas questões, temos que estes procedimentos se revestem 
de carácter de simplicidade, regendo-se pelos ditames previstos no artigo 
141.º, n.º 2, do CIRE. Assim, conforme as disposições relativas à reclamação 
e verificação de créditos, na fase da reclamação devem ser indicados todos 
os meios de prova e as testemunhas, no máximo dez, são a apresentar. Esta 
reclamação é autuada por apenso (pagando taxa de justiça inicial e subse-
quente, em virtude de este apenso estar fora do âmbito do artigo 303.º do 
CIRE), não é notificada e o Administrador da Insolvência ou qualquer interes-
sado podem contestar a reclamação nos dez dias seguintes ao termo do prazo 
fixado para a reclamação de créditos. O reclamante pode responder nos cinco 
dias seguintes a esse prazo e a produção de prova em audiência segue a 
ordem das reclamações.

A tramitação destinada à reclamação de direitos próprios, estranhos à 
insolvência, como o caso do cônjuge, segue a mesma tramitação anteriormente 
referida.

Se forem bens apreendidos tardiamente, a reclamação para a restituição 
ou separação de bens, a ocorrer depois do prazo fixado para a reclamação 
de créditos, deve ser apresentada nos cinco dias posteriores a tal apreensão 
e pela via de requerimento a apensar ao processo principal nos termos do 
artigo 144.º do CIRE.

Findo o prazo das reclamações, é ainda possível reconhecer outros 
créditos, bem como o direito à separação e restituição de bens por meio de 
acção proposta contra a massa insolvente, os credores e o devedor, nos 
termos do artigo 146.º do CIRE.

Necessário se torna, no âmbito deste artigo, aferir se os credores que 
venham a exercer o seu direito nos termos da mencionada acção foram avi-
sados nos termos do artigo 129.º do mesmo dispositivo, conforme prevê a 
alínea a) do n.º 2 do artigo, caso em que a possibilidade só existirá se forem 
créditos de constituição posterior19.

insolvente e o respectivo administrador recusado cumprir o contrato-promessa e apreendido 
as moradias para a Massa, do direito de retenção dos autores, fundado no incumprimento 
deste, não deriva o direito à separação ou restituição das mesmas, peticionado na acção 
prevista nos artigos 146.º e 148.º, do CIRE, com base em tal incumprimento. 3. Tendo corrido, 
antes da insolvência, acção de execução específica da promessa, que o STJ julgou 
improcedente com fundamento em se terem verificado circunstâncias que desequilibraram as 
prestações contratuais recíprocas e justificam a sua modificação, nem por isso o administrador 
está impedido de recusar o cumprimento. 4. O facto de, entretanto, no âmbito da dita acção 
de execução específica, em cumprimento de decisão da Relação que veio a ser revogada 
pelo Supremo, a sociedade ter entregue aos autores as chaves das duas moradias cuja 
devolução depois, apesar de pedida, estes negaram, não impede a recusa, nem a apreensão, 
tal como não fundamenta a separação ou restituição de tais bens como via de impedir a sua 
liquidação no processo de insolvência. 5. O regime legal do processo de insolvência e do 
processo executivo aplicáveis à apreensão, depósito e liquidação dos bens apreendidos para 
a Massa harmonizam e salvaguardam o direito de retenção dos promitentes compradores 
sobre eles e respectiva finalidade.”

19 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 09.11.2015, proferido no processo n.º 
1174/14.9TBVFR-C.P1: “[q]uanto à verificação ulterior de créditos pretendida com esta ação, 
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Esta acção prevê a citação dos credores por éditos de dez dias, a assi-
natura de termo de protesto no processo principal de insolvência e corre por 
apenso ao processo de insolvência, seguindo a forma de processo sumário20.

Também nesta acção há lugar ao pagamento de taxa de justiça inicial e 
subsequente, existindo dois pontos que importa ressalvar. O direito à sepa-
ração ou restituição de bens pode ser requerido a todo o tempo, mas a 
reclamação de outros créditos só pode ser efectuada no prazo de seis meses 
subsequentes ao trânsito em julgado da sentença declaratória da insolvência 
ou no prazo de três meses após a constituição do direito.

As custas desta acção ficam a cargo do autor, se não for deduzida con-
testação. Havendo contestação, a condenação em custas é feita de acordo 
com as regras gerais dos artigos 148.º, 303.º e 304.º do CIRE.

Será, igualmente, importante atender ao prazo previsto na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 146.º, que, no nosso entender, é de caducidade, não sendo 
de conhecimento oficioso21.

5. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E A LIQUIDAÇÃO DO BEM

Se estiver pendente acção de reivindicação, pedido de restituição ou de 
separação relativamente a bens apreendidos para a massa insolvente, não 
se poderá proceder à liquidação desses bens enquanto não houver decisão 
transitada em julgado. Tal encontra-se previsto no artigo 160.º, n.º 1, do CIRE. 
As excepções encontram-se no n.º 2 do mesmo dispositivo, que dispõe que 
a liquidação é admitida, nos seguintes pressupostos:

já acima referimos que os credores avisados nos termos do artigo 129.º não podem reclamar 
os seus créditos ao abrigo do disposto no artigo 146.º. A limitação consagrada na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 146.º confirma o efeito preclusivo estabelecido no artigo 130.º”.

20  Fernandes e  , João, obra citada, quando, em anotação ao artigo 148.º 
escrevem: “[a] particularidade da situação decorrente das reclamações deduzidas nos termos 
do art. 146.º, relativamente à que ocorre nas reclamações apresentadas de acordo com os 
artigos 128.º e 141.º, reflecte-se na diversidade da tramitação processual a que aquelas estão 
sujeitas. Aplicam-se aqui as regras do processo sumário, sem quaisquer adaptações ou 
modificações”.

21 Nesse sentido, cfr. o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 11.09.2014, proferido no 
processo n.º 1218/12.9TJVNF-AB.P1: “[o] prazo previsto no artigo 146.º, n.º 2, al. b), do CIRE 
é um prazo de caducidade, que não pode ser conhecido oficiosamente, por estar previsto em 
matéria excluída da disponibilidade das partes, pelo que o eventual decurso daquele prazo 
não pode constituir fundamento de indeferimento liminar da petição inicial da acção para 
verificação ulterior de créditos, instaurada ao abrigo do disposto no n.º 1 daquele preceito”. 
Em sentido contrário, cfr. o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 27.03.2014, proferido 
no processo n.º 1218/12.9TJVNF-W.P1: “[o] prazo de propositura de acção de verificação 
ulterior de créditos a que se refere o artigo 146.º, n.º 2, al. b), do CIRE, não tem natureza 
substantiva, não integra a respectiva relação jurídica obrigacional, nem se lhe aplica o regime 

de caducidade previsto nos artigos 298.º, n.º 2, e 333.º, n.º 2, C. Civil. Trata-se de prazo de 

natureza processual, regulador da reclamação e verificação de créditos na insolvência 
pendente, a que se aplica, quanto aos efeitos e regime de conhecimento, o Código de Processo 
Civil.”
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a) com a anuência do interessado; 
b) no caso de venda antecipada efectuada nos termos do n.º 2 do artigo 

158.º do CIRE; 
c) se o adquirente for advertido da controvérsia acerca da titularidade 

e aceitar ser inteiramente de sua conta a álea respectiva.

Sobre este tema estudou Paula Costa e Silva22, fazendo constar que 
várias são as dificuldades levantadas pelo artigo 160.º do CIRE: “[e]m anterior 
legislação, nomeadamente no artigo 179.º, n.º 3, do CPEREF, entendia-se 
que o interessado era o autor da acção de reivindicação ou o requerente do 
pedido de restituição ou de separação de bens. Da anuência decorria o efeito 
de este interessado, caso tivesse ocorrido a venda do bem reivindicado, ter 
apenas direito ao preço recebido pela então massa falida e não ao bem em 
si. No CIRE mantém-se a solução já constante do CPEREF. Assim, prevê o 
artigo 160.º, n.º 1, alínea a), do CIRE, que, pendendo acção de reivindicação 
ou de separação sobre um bem, não será este vendido salvo se ocorrer 
anuência do interessado. Pergunta-se: qual a repercussão desta anuência?  

Uma primeira resposta poderia consistir em se admitir que a anuência seria 
necessária para que a venda fosse lícita. Esta anuência corresponderia, quanto 
aos seus efeitos, a uma autorização. Mas tal significaria considerar que o bem 
não é livremente transmissível por relativamente a ele pender acção de rei-
vindicação ou de separação. No entanto, semelhante entendimento contraria 
o regime legal. Segundo o artigo 579.º do Código Civil, o bem é livremente 
transmissível, se bem que tenha o estatuto de coisa litigiosa. Se assim é, a 
anuência não pode funcionar como pressuposto da liberdade de transmissão 
já que esta existe independentemente daquela. Sendo este o sentido do artigo 
160.º, n.º 1, a anuência teria a virtualidade de permitir a liquidação antes da 
dissipação das dúvidas quanto à titularidade do bem.” 

Quanto a esta anuência prevista na alínea a) do referido dispositivo, tam-
bém Carvalho Fernandes e João Labareda23 fizeram constar das suas anotações 
ao Código o seguinte: “sublinhe-se a propósito, que, a não ser que isso pudesse 
resultar dos termos do seu acordo, a anuência do interessado à venda, para 
preenchimento da previsão da alínea a) não significa renúncia ao direito recla-
mado, devendo simplesmente entender-se como a aquiescência a receber o 
valor da venda em substituição do próprio bem reivindicado ou cuja restituição 
ou separação foi pedida — se vier a proceder o pedido”. Concordamos com 
tal posição, sendo certo que essa venda é sempre livre, embora litigiosa.

A previsão quanto à alínea c) do artigo 160.º é a de que a liquidação  
é admissível se o adquirente for avisado de que adquire um bem litigioso e 

22 , Paula, “A liquidação da massa insolvente” (“https://portal.oa.pt/comunicacao/
publicacoes/revista/ano-2005/ano-65-vol-iii-dez-2005/doutrina/paula-costa-e-silva-a-liquidacao-
da-massa-insolvente/”), consultado em 23.01.2017.

23 , Luís Carvalho e , João, obra citada, pág. 631, anotação.
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aceita a álea da decisão. Com isto se pretende amover a provável reacção 
do adquirente contra a massa insolvente.

6. DA SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA

Por fim, estando a correr a acção de restituição simultaneamente com 
acção de impugnação da resolução, importa aferir da possibilidade de sus-
pensão da instância desta primeira. Desde já, somos a adiantar que enten-
demos não estar prevista na lei essa possibilidade, atentos o carácter urgente 
do processo de insolvência e a previsão legal de insusceptibilidade da sua 
suspensão, nos termos dos artigos 8.º, 9.º, n.º 1, do CIRE e 12.º do Preâm-
bulo do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março24.

Conforme bem refere Rodrigues Pires25, “[n]a verdade, o objectivo da 
celeridade adquire, no processo de insolvência, uma dimensão de primeiro 
plano, que se justifica por duas ordens de razões: i) em primeiro lugar, devido 
à situação de incerteza que caracteriza o estado do património envolvido 
durante o processo de insolvência; ii) em segundo lugar, devido à natureza 
do próprio processo de insolvência, que é uma execução universal que envolve 
inúmeros interesses contrapostos: o do insolvente, porventura interessado em 
retardar ou evitar a insolvência, os dos diferentes credores, marcados por 
objectivos concorrentes e muitas vezes antagónicos e, ainda, o interesse de 
terceiros, que aspiram à normal prossecução da sua actividade, sem serem 
afectados por operações falimentares que venham a ocorrer no futuro”.

Assim, consideramos que nada existe a desaconselhar a tramitação 
simultânea dessas acções.

Finalizamos, concluindo que com as sucessivas alterações da lei, no 
processo de insolvência e recuperação de empresas, o legislador tem imprim-
ido como fulcral o objectivo da celeridade processual, simplificando a trami-
tação dos procedimentos susceptíveis de determinar a restituição e separação 
de bens da massa, sem que prejuízo ocorra para terceiros, salvaguardando 
sempre os credores.

24 No mesmo sentido, cfr. o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 24.11.2015, proferido 
no processo n.º 1168/12.9TBOAZ-P.P1: “[a] suspensão da instância ao abrigo do art. 272.º, n.º 
1, do Cód. do Proc. Civil, por pendência de causa prejudicial, pressupõe que a decisão que 
vier a ser proferida na causa prejudicial tenha efectiva e real influência na causa suspensa, de 
modo a concluir-se que a decisão desta depende incontornavelmente daquela. Inexiste nexo 
de prejudicialidade entre a acção de impugnação da resolução em benefício da massa 
insolvente, onde se discute a validade de anterior venda de bens e o incidente previsto no art. 
145.º do CIRE (Cód. da Insolvência e da Recuperação de Empresas) através do qual o 
reclamante da restituição desses bens requer a sua entrega provisória mediante prestação de 
caução. Não há, neste caso, lugar à suspensão da instância, até porque esta, ocorrendo, tem 
como resultado o esvaziamento do direito que é conferido pelo disposto no art. 145º do CIRE.”

25 Relator no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 08.04.2014, proferido no processo 
n.º 1168/12.9TBOAZ-N.P1.

 (O presente texto foi escrito na grafia anterior ao acordo ortográfico de 1990.)


